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RÖVID INDOKOLÁS

Miközben üdvözli a termésnövelő termékekről szóló rendelet felülvizsgált változatában 
megfogalmazott célokat, amelyek az erőforrás-hatékonyság ösztönzését, az importfüggőség 
csökkentését és a termésnövelő termékek az EU-ban való gyártása ösztönzését tűzik ki célul, 
az előadó hiányosságok meglétét hangsúlyozza, ami azok vélhető, szélesebb körű hatásával 
kapcsolatos. Az alapos tudományos alátámasztás nélkül javasolt szabályok egyrészt veszélybe 
sodorhatják az európai termelőket, másrészt az EU kereskedelmi partnerei is kifogásolhatják 
azokat. A javaslatban foglaltak a minőségi jogalkotás elvével is ellentétben állhatnak, amely 
arra kötelez, hogy az uniós szakpolitikát és jogszabályokat olyan módon alakítsák ki, hogy 
azok a lehető leghatékonyabb és hatásosabb módon érjék el a célkitűzésüket.

Nemzetközi kereskedelmi összefüggésrendszer

Az Európai Unió foszfátércből csaknem teljes egészében importra szorul. A termésnövelő 
termékekről szóló rendeletre irányuló javaslatnak a Bizottság által 2016 márciusában 
elfogadott változata jelentős hatást gyakorol majd a nemzetközi kereskedelemre. Legfőként 
az, hogy a javaslatban szereplő, irreális kadmium-határérték a kereskedelemben jelentős 
zavarhoz vezethet számos foszfátérc-termelő ország vonatkozásában, és a WTO-
egyezménynek való megfeleléssel kapcsolatban is komoly kérdéseket vet fel.
A felülvizsgált szabályok – amennyiben azokat a jelenlegi formában fogadják el – nagy 
mértékben korlátozzák számos fejlődő ország exportfolyamatait. A legtöbb olyan ország, 
amely foszfátércet exportál az EU-ba, nem lenne képes arra, hogy megfeleljen a Bizottság 
által javasolt határértékeknek. A javasolt határértékek növelhetik a kétoldalú 
kereskedelemben tapasztalható feszültséget és a WTO vitarendezési eljárásához vezethetnek. 
Súlyosíthatja továbbá az EK-jelzéssel ellátott műtrágyák előállítására használt foszfátérc 
hiányát, ennek pedig az EU foszfátos műtrágyát gyártó cégeire káros hatással lenne, mivel 
ezek teljes mértékben az importkőtől függő helyzetben vannak.  
Ebben az összefüggésben az előadó további olyan intézkedések bevezetésére tesz javaslatot, 
amelyek olyan ideiglenes eltérésekre adnak engedélyt, amelyek lehetővé tennék az ipar 
számára, hogy alkalmazkodjék a változó szabályozási környezethez. A foszfátércre 
vonatkozó, tudományosan megalapozott 80 mg Cd/kg-os átlagos kadmium-határérték 
biztosítaná a WTO-szabályoknak való megfelelést, ezáltal csökkentené a kereskedelmi 
feszültséget. 

Következtetések

Az aktualizált szabályok nem veszélyeztethetik az uniós cégek arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy megtörjék importfüggőségüket, változatossá tegyék az importellátást a nemzetközi 
piacokon és elkerüljék azt, hogy nyersanyagimport-szükségletüket kevés számú, ártorzító 
forrásból elégítsék ki. Nem veszélyeztethetik továbbá az uniós szakpolitikák koherens voltát 
az Unió déli szomszédságában fekvő országok irányában.
Az előadó sajnálatát fejezi ki azzal összefüggésben, hogy a Bizottság nem elkötelezett azon 
aggályok kezelése iránt, melyek szerint a javasolt intézkedések súlyosan torzíthatják a 
nemzetközi nyersanyag-kereskedelem szerkezetét.  Az előadó véleménye szerint a hiteles 
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tudományos alap nélkül előterjesztett kadmiumszint-korlátozás súlyosan károsíthatja az EU 
hitelességét annak kereskedelmi partnereivel szemben, alááshatja a nyersanyagok beszerzését, 
eltérítheti a nemzetközi kereskedelmi forgalmat, és helyrehozhatatlan kárt okozhat az EU 
ipara számára.

Különösen  a nyersanyagkészletek tekintetében monopolhelyzetben lévő harmadik országok 
törekedhetnek arra, hogy kihasználják privilegizált helyzetüket és a rendelet által 
megállapított határértékeket annak érdekében, hogy tovább szűkítsék a nyersanyagkínálatot és 
növeljék a termésnövelő késztermékek terén képviselt piaci részesedésüket, és ezáltal az EU-t 
az élelmiszer-biztonsági implikációkkal bíró termésnövelő késztermékek terén importfüggővé 
tegyék.  

A Bizottságnak ebből következően fokoznia kell a tervezett intézkedések negatív piaci és 
kereskedelmi következményeinek nyomon követését, az arról szóló jelentések készítését és az
azokkal kapcsolatos lépéseket a nyersanyagokhoz való stabil és elérhető árú hozzáférés 
megőrzése érdekében, biztosítva a hatékony versenyt és az EU termésnövelő termékeket 
gyártó iparának hatékony versenyét és versenyképességét. Külön figyelmet kell fordítani az 
olyan torzító tényezőkre, mint a kettős árazás, a belső piaci szabályozott árak, az 
exportkorlátozások, az exportvámok és a monopolisztikus vagy oligopolisztikus struktúrák 
harmadik országok nyersanyagiparában. A globális foszfátérc-készletekből sok nem elérhető 
az uniós gyártók számára, és az előadó kívánsága az, hogy a Bizottság használja a 
rendelkezésére álló eszközöket a nyersanyagkészletekkel való ellátás gördülékennyé tétele 
céljából.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
60 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) Szükséges értékelni és mérsékelni 
e rendeletnek az európai 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országok és azon fejlődő országok 
gazdaságára kifejtett esetleges negatív 
gazdasági és társadalmi hatását, amelyek 
nagymértékben függenek a foszfátérc és a 
műtrágya kivitelétől. A Bizottságnak meg 
kell tennie az újrahasznosítás és az ipari 
léptékű kadmiummentesítési technológiák 
és eljárások előmozdításához szükséges 
lépéseket, a CE-jelölés feltételeinek való 
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megfelelés megkönnyítésére. Továbbá 
támogatási lehetőségeket kell biztosítani a 
kadmiummentesítési eljárások 
kialakításához, különösen a Horizont 
2020 kutatási program és az EBB külső 
finanszírozási projektjeinek keretében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
60 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60b) Mivel az Unió nagymértékben 
függ a foszfátérc behozatalától, a 
Bizottság kritikus fontosságú 
nyersanyagnak minősítette. Ezért kell 
ellenőrizni e rendelet hatását általában a 
nyersanyagok készleteihez való 
hozzáférésre, konkrétan a foszfátérc 
rendelkezésre állására és mindkét esetben 
az árakra gyakorolt hatást. Az értékelést 
követően és negatív hatás esetén a 
Bizottságnak meg kell hoznia azokat az 
intézkedéseket, amelyeket szükségesnek 
tart a kereskedelem fenti okokból létrejött 
zavarainak orvosolására.

Indokolás

A foszfátérc is kritikus fontosságú nyersanyagként került besorolásra, mivel amellett, hogy 
komoly gazdasági jelentőséggel bír az Unió számára, beszerzése is magas kockázattal jár. A 
Bizottságnak nyomon kell követnie és jelentenie kell, hogy ez a rendelet hatálybalépését 
követően milyen hatást gyakorol a foszfátérchez való hozzáférésre, annak rendelkezésre 
állására és árára. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy intézkedéseket hozzon a 
kereskedelem torzulásának orvoslására.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
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Ellenőrzés, jelentés és segítségnyújtás

A Bizottság [e rendelet hatálybalépése 
után három évvel]-ig és azt követően 
ötévente az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak jelentést nyújt be, amely 
tartalmazza e rendeletnek az alábbiakra 
gyakorolt hatását: 

– a nyersanyagellátás biztonsága, a 
foszfátérc rendelkezésre állására, az árak 
és az uniós gazdasági szereplők, 
különösen a kkv-k és 

– az európai szomszédságpolitikában részt 
vevő országok és azon fejlődő országok 
gazdasága, amelyek nagymértékben 
függenek a foszfátérc és a műtrágya 
kivitelétől. A jelentés beszámol a 
kadmiummentesítési eljárások 
fejleményeiről és a foszfátbehozatal 
alakulásáról. 

A Bizottság megtesz minden megfelelő 
lépést az uniós szereplők, különösen a 
kkv-k támogatására az e rendelet 
előírásaihoz való alkalmazkodás terén, 
beleértve az Unió által finanszírozott 
kutatási lehetőségekhez való hozzáférés 
javítását.

A lehetséges negatív hatások enyhítése és 
a CE-jelölés feltételeinek való megfelelés 
megkönnyítése érdekében a Bizottságnak 
technikai és pénzügyi támogatást kell 
nyújtania az európai 
szomszédságpolitikában részt vevő 
országoknak és a fejlődő országoknak, 
többek között az újrahasznosítás és az 
ipari léptékű kadmiummentesítési 
technológiák és folyamatok 
előmozdításához.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 funkció szerinti termékkategória – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A keverék nem változtathatja meg 3. A keverék nem változtathatja meg 
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az azt alkotó termésnövelő termékek 
természetét

az azt alkotó termésnövelő termékek 
funkcióját:
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